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Van de voorzitter….     

    
 

Beste leden en ouders van leden, 
 

In dit bewaarboekje voor het seizoen 2015 – 2016 staat weer veel belangrijke 

informatie over onze vereniging (Judokwai) en de Judo Bond Nederland (JBN). 

 

Judo is een uitstekende sport voor iedereen, omdat het zowel de lichamelijke als 

de geestelijke ontwikkeling van een kind bevordert. Lichamelijk gezien is judo 

een sport waarin je alle spieren goed gebruikt. Het stoei-element, het 

samenwerken, direct lichamelijk contact en het opbouwen van conditie zijn voor 

een kind zeer leerzaam en leuk. Geestelijke ontwikkeling zie je bijvoorbeeld in 

gedrag, tonen van respect en discipline.  

    

Om de judo wat meer onder de aandacht te brengen en nieuwe leden te werven 

hebben we zowel voor als na de zomervakantie een open les gehouden. Hiervoor 

hebben we op bijna alle basisscholen in Vriezenveen en in Aadorp flyers 

uitgedeeld. Het is fijn dat er beide keren veel belangstelling was en er inmiddels 

een aantal nieuwe leden zich hebben aangemeld. Hierdoor zijn de drie groepen 

die op donderdag trainen nu weer mooi gevuld.  

 

Ook gaan we vanaf januari 2016 tot juni 2017 samen met vijf andere 

sportverenigingen uit Vroomshoop meewerken aan het project “Samenwerkend 

sportief Vroomshoop voor een plezierige leefstijl”. Helaas zijn er tegenwoordig 

nog veel jongeren die te weinig bewegen, waardoor ze soms al op jonge leeftijd 

gezondheidsproblemen krijgen. Judokwai is voor dit project de 

interventiepartner, waaruit ook maar weer blijkt dat judo een belangrijke sport 

is. Op de woensdagmiddagen kunnen de kinderen die tot de doelgroep van het 

project horen een sport kiezen, waarbij er steeds gerouleerd wordt. Hierdoor 

kunnen ze kennis maken met diverse sporten met het doel dat ze uiteindelijk een 

keuze maken voor een sport die bij ze past. 

 

We zijn trots op onze geheel vernieuwde website www.judokwai.nl die sinds begin 

dit jaar online is gegaan. We hebben gekozen voor een oranje kleur als 

achtergrond, die goed past bij de kleur van ons logo. Ook ons logo is vernieuwd 

http://www.judokwai.nl/


 

 

 

 

en wordt nu gebruikt bij o.a. uitgaande post. Elk nieuw lid krijgt ook een embleem 

met dit logo wat op het judopak genaaid kan worden. Hierdoor wordt voor een 

coach bij wedstrijden duidelijk zichtbaar welke judoka bij Judokwai Vriezenveen 

hoort. De website is een mooie overzichtelijke site geworden, waarop o.a. 

informatie te vinden is over onze vereniging, het laatste nieuws, onze sponsoren, 

aankomende evenementen en de Vriezenveen Competitie. 

 

Dit seizoen start de Vriezenveen Competitie op 16 januari in Vriezenveen. De 

tweede en derde ronde zijn op 6 februari en 12 maart in Hengelo. Daarna volgen 

voor alle judoka’s de teamwedstrijden op 9 april. Tenslotte worden de judoka’s 

met de meeste punten nog uitgenodigd voor de finaleronde op 28 mei. De 

judoka’s worden weer in meerdere tijdsblokken ingedeeld. De indeling gebeurt 

ook dit jaar weer door de leraren op basis van gewicht, leeftijd, kleur band en 

ervaring.  

Voor het eerst kunnen de judoka’s zich nu opgeven door het inschrijfformulier 

op onze eigen website www.judokwai.nl in te vullen vóór 12 december 2015. We 

hopen weer op een groot aantal deelnemers!  

 

Voor het organiseren van de Vriezenveen Competitie hebben we ook dit jaar 

weer een aantal vrijwilligers nodig. Lijkt het u wel leuk om ook eens te helpen 

achter een jurytafel of bij de verkoop van drinken en snoep, laat het even weten 

aan een bestuurslid. Dan kunnen we u indelen op één of meerdere zaterdagen. 

 

Tijdens de jaarvergadering in juni hebben we weer afscheid genomen van twee 

bestuursleden: Marjan Goris en Christianne Troost. 

Marjan heeft aangegeven voorlopig nog wel zo veel mogelijk te willen helpen met 

o.a. de in- en verkoop van drinken, cake en snoep bij de Vriezenveen Competitie. 

Toch zijn we op zoek naar iemand die haar hierbij zou willen ondersteunen en 

taken van haar zou willen overnemen.  

Ook onze penningmeesteresse en secretaresse hebben om verschillende redenen 

al aangegeven hun functie graag te willen overdragen aan nieuwe vrijwilligers. 

Beide zouden dit seizoen al graag iemand die voor hun functie belangstelling 

heeft in willen werken.  

Als u hiervoor interesse hebt, kunt u altijd contact opnemen met hen of mij voor 

meer informatie over de taken die ze uitoefenen en de tijd die ervoor nodig is 

om het goed te kunnen doen. 

 

Een vereniging kan niet goed draaien als er niet voldoende vrijwilligers zijn die 

zich willen inzetten om alle taken te kunnen vervullen. We hopen dat u ons wilt 

helpen om het bestuur weer compleet te maken. Vele handen maken licht werk! 

 

Gonny Nijmeijer (voorzitter)            Oktober 2015 

http://www.judokwai.nl/


 

 

 

 

 
 

Een webwinkel voor Sportprijzen! 
www.tizasportprijzen.nl 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van Judokwai in Vriezenveen  

 

Het begin 
Op 5 oktober 1977 begonnen een aantal enthousiastelingen in Vriezenveen onder 

auspiciën van de Stichting Cultureel Werk Vriezenveen met een werkgroep Judo. 
 

Ruud Falkenburg en Ben Nijhuis namen samen met Henk Fokke, Dinie Winkel en een 

aantal anderen het initiatief. 
 

Er wordt besloten om dhr. Hartman senior als trainer aan te trekken. Als sportzaal 

fungeerde de bovenzaal van dorpshuis “De Hulle” in Vriezenveen. De sporters worden 

begeleid door de werkgroep Judo. 
 

 

1979-1980: 
 

De clubhuizen: 

- Nektar uit Vriezenveen 

- ´t Lieniezer uit Vroomshoop 

- de Trefhoek uit Almelo 

- ´t Skuw uit Borne 

starten met een soort onderlinge competitie. Dit is de voorloper van de latere 

Vriezenveen Competitie. Voor het promoten van de sport wordt op 3 mei 1980 

meegelopen met de grote optocht in Vriezenveen. 
 

 

1981: 
 

Het dorpshuis “De Hulle” is niet langer meer geschikt om er de judosport te beoefenen. 

Het bestuur, bestaande uit: Henk Fokke, Ruud Falkenburg, Jan Niks, J. Berkenbosch en 

J. Winkel, vraagt met klem aan het gemeentebestuur om een betere accommodatie. 
 

 

1982: 
 

De sportzaal op het Westeinde wordt in gebruik genomen. 

Niets staat meer de groei van Judokwai Vriezenveen in de weg. 

Op 29 december 1982 worden de verenigingsstatuten bij 

notaris Holtman vastgelegd en is de naam Judokwai de 

officiële naam van onze vereniging.  

Een vereniging voor judo en jiu-jitsu. 

De lessen worden vanaf dat moment tot op heden nog steeds 

op de donderdagen vanaf 16.00 uur gegeven. 
 

 



 

 

 

 

 

 

1983: 
 

Per 1 januari 1983 is Judokwai een zelfstandige vereniging. 

Per 31 augustus 1983 stopt de trainer dhr. Hartman senior. 

Hij draagt het trainerschap voor judo over aan Ferry 

Evenberg. Jan Niks neemt de eerste groep jiu-jitsu voor 

zijn rekening. 

Henk Fokke geeft het eerste jaarboekje uit met informatie 

voor alle leden. 
 

 

1984 tot heden: 
 

Jan Niks gaat op 1 december op voor zijn 2e dan in Zwolle. 

Zoals elke vereniging heeft ook Judokwai zijn hoogte- en dieptepunten gekend. Zo 

hebben er een aantal bestuursleden afscheid genomen en zijn hun plaatsen weer door 

anderen ingenomen.  

Tot ereleden zijn ondertussen benoemd: Henk Fokke, Dinie Winkel, Gerrie Jansen-

Wolterink, Jan Niks en Anneke Post.  
 

In 2002 heeft Judokwai zijn 25-jarig jubileum gevierd met 

een groots opgezet jubileumfeest. 
 

In 2005 hebben we de verhuizing gehad van onze “oude” 

locatie aan het Westeinde naar onze “nieuwe” locatie in de 

Weemelanden. Ook heeft Judokwai in 2005 geïnvesteerd in 

nieuwe matten, omdat de oude matten nodig aan vervanging 

toe waren. Hiermee was gewacht, tot er in de nieuwe 

sporthal gejudood kon worden. 
 

 

In het seizoen 2005-2006 ging voor de 25e keer de Vriezenveen Competitie van start. 

Voor deze competitie is er een regiowijde belangstelling. 
 

In oktober 2007 heeft Judokwai (in verband met haar 30-jarig jubileum) in 

samenwerking met Judo Promotion Twente het internationale “Herfsttoernooi” 

georganiseerd in sporthal “De Stamper”.  
 

In september 2008 heeft het bestuur helaas moeten besluiten om te stoppen met het 

geven van jiu jitsulessen, aangezien de belangstelling hiervoor aanzienlijk was 

teruggelopen. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bestuur van Judokwai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving verenigingsregister 
 

Judokwai Vriezenveen is sinds 1 januari 1983 ingeschreven in het verenigingsregister 

van de Kamer van Koophandel. De verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement 

liggen ter inzage bij het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: 
 
Gonny Nijmeijer 
Wielewaal 7 
7671 VC Vriezenveen 
Tel: 0546 – 566860 

Secretaresse 
 
Astrid Oost 
Zilvermeeuw 28 
7671 LP Vriezenveen 
Tel: 0546-569307 

Penningmeester/Ledenadministratie/Info: 
 
Ramona Schipper 
Verzetstraat 78 
7671 GL Vriezenveen 
Tel: 0546 – 848214 

Wedstrijdsecretaris 
 
Marcel Mulder 
J.de Haasstraat 16 
7672 AN Vriezenveen 
Tel: 0546 – 563775 

Bestuurslid 
 
André Jansen 
Broekland 16 
7672 BN Vriezenveen 
Tel:0546-714084 

Contactgegevens postadres: 
 
Judokwai Vriezenveen 
p/a Zilvermeeuw 28 
7671 LP Vriezenveen 
Bank: IBAN-nr: NL46RABO0368825043 

 

PR/wedstrijdsecretariaat 
 
Tom van Regteren 
Garvesingel 56 
7672 AM Vriezenveen 
Tel: 0546 – 566933 



 

 

 

 

 

 
 

 

Aansluiting Judo Bond Nederland 
 

Judokwai Vriezenveen is aangesloten bij: 

Judo Bond Nederland 

Blokhoeve 5 

3438 LC  Nieuwegein 

Tel. 030 – 6038114 

Het bondsbureau is dagelijks tijdens kantooruren geopend. 

Het aansluitnummer van Judokwai Vriezenveen is: 02 – 100. 

Het aansluitnummer van Judo Promotion Twente is: 02 – 121 (dit nummer geldt alleen 

voor de wedstrijdjudoka´s).  

Om wedstrijdtechnische redenen zijn de judoka´s van Judokwai aangemeld bij de 

Judobond onder het aansluitnummer van Judo Promotion Twente. 
 

 

Ledenvergadering 
 

De algemene ledenvergadering wordt in het voorjaar gehouden. Ieder lid krijgt hiervoor 

een uitnodiging. 
 

 

Leraar 
 

Alle judolessen in Vriezenveen staan onder de supervisie van: 

Frits Hartman, 3e dan Judo, Rijksgediplomeerd leraar, Tel. 0546 – 812773. 

De judolessen in Vriezenveen worden verzorgd door Frits Hartman. 
 

 

Plaats en dag van de lessen 
 

Alle judolessen vinden plaats op donderdag in de sportzaal “De Weemelanden” in de 

Weemelanden, adres: Koningsweg 20, 7672 GD  Vriezenveen. 
 

 

Indeling lessen 
 

 

Groep: Tijd: 

Groep I 16.00 tot 17.00 uur 

Groep II 17.00 tot 18.00 uur 

Groep III 18.00 tot 19.00 uur 

De groepsindeling is gebaseerd op: het gewicht, de kleur band en de grootte van de 

judoka´s. De indeling van de groepen gebeurt uitsluitend in overleg met de leraar. Alle 

lessen zijn bedoeld voor zowel jongens als meisjes, dames en heren. 



 

 

 

 

 

 

Seizoen 
 

Het sportseizoen begint op de tweede donderdag van het nieuwe schooljaar en eindigt 

op de laatste donderdag voor de zomervakantie van het voortgezet onderwijs. 
 

 

Ziekmelden 
 

Bij ziekte dient de judoka zich af te melden bij de leraar: 0546 - 812773. 
 

Belangrijke opmerking voor ouders en verzorgers 
 

Willen de ouders, die de kinderen naar de gymzaal brengen, er op letten, voordat ze 

weer weg rijden, of de zaal wel open is en er wel les gegeven wordt? Wanneer er iets 

onvoorziens gebeurt, waardoor de les zou komen te vervallen, laat uw kind dan niet een 

uur staan wachten. 

Wilt u er a.u.b. op letten, dat uw kind niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de 

les in de gymzaal aanwezig is. 

Wij willen het nemen van maatregelen, die ten koste gaan van alle leden, voorkomen.  

Bovendien adviseren wij de judoka´s om de tas met kleding en dergelijke mee te nemen 

in de sportzaal, om diefstal en vernieling te voorkomen.  

Er zijn ouders, die hun kinderen brengen en blijven wachten tot hun kind klaar is met de 

judotraining. Het bestuur verzoekt deze ouders om niet aan de kant te blijven staan, 

maar in de ontmoetingsruimte te wachten tot hun kind klaar is. Het is onze ervaring, dat 

de judoka’s worden afgeleid van de training, wanneer hun vader of moeder aan de kant 

staat. 
 

 

Vakantie 
 

Er worden geen judolessen gegeven op de donderdagen, waarop de 

basisscholen in Vriezenveen vakantie hebben. 

Dit geldt voor alle schoolvakanties, m.u.v. de zomervakantie. Voor 

het begin en einde van de zomervakantie wordt rekening gehouden 

met het voortgezet onderwijs. 

De aanvang van deze lessen zal door de trainer worden 

aangegeven.  
 

Vakanties schooljaar 2015-2016 
Vakantie Tijdsvak 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2015 

Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 6 maart 2016 

Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2016 

Hemelvaart 5 mei 2016 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2016 



 

 

 

 

 

 

Proefperiode 
 

Ieder nieuw lid mag een maand gratis mee trainen om onze sport te leren kennen. 

Na deze maand moet een overeenkomst worden getekend. Bij de jeugd moet dit worden 

gedaan door één van de ouders of wettelijke verzorgers. 

Aan deze overeenkomst is een éénmalig inschrijfgeld van € 6,00 verbonden.  

De contributie gaat dan ook automatisch in. 

 

Contributie 2015 - 2016 
 

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt per maand: 

 1e gezinslid:  € 10,00 

 2e gezinslid:  € 9,25 

 3e gezinslid:  € 8,50 

 4e of meer:  € 7,75 
 

 

Bijzondere contributieregelingen 
 

- Is men gedurende een periode van 6 weken of langer achtereen ziek of 

geblesseerd, dan is over de tijd, die hierna komt in overleg met de 

penningmeester een mogelijkheid om tijdelijk van de contributieplicht ontheven 

te worden. Uiteraard moet men dan echt niet kunnen trainen. 

- Wedstrijdjudoka’s wordt een duo-lidmaatschap aangeboden. Ze zijn dan zowel lid 

van de Judokwai, als van de Judo Promotion Twente (JPT). Voor deze judoka’s 

bedraagt de contributie dan € 15,00 in plaats van € 9,00. 

- In niet genoemde gevallen kan men altijd in overleg treden met het bestuur. 
 

 

Contributiebetaling 
 

De contributie wordt geïnd door het invullen van een automatisch incassoformulier, 
welke u bij de inschrijving ontvangt. Deze ontvangen we graag ondertekend retour. 

U kunt dit formulier downloaden op de website van de Judokwai onder “Lid worden”. 
 

Rekeningnummer Judokwai 
 

Alle betalingen worden gedaan naar het IBAN-nummer van 

Judokwai Vriezenveen: NL46 RABO 036 88 25 043 van de 

Rabobank te Vriezenveen. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afmelden als lid 
 

Afmelden als lid kan 1 keer per kwartaal; per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 

december. Dit dient schriftelijk te gebeuren minstens één maand voor de betreffende 
datum aan het secretariaat van Judokwai. Tot deze datum is men contributie 

verschuldigd. Alleen wanneer u aan deze twee voorwaarden hebt voldaan, wordt de door 

u ondertekende overeenkomst door het bestuur ontbonden verklaard. Tot die tijd bent 

u verplicht contributie te betalen en wordt dat ook zonder meer opgeëist. 
 

 

Verkoop van judopakken, banden en dergelijke 
 

Voor de aanschaf van judopakken, banden, enz. verwijzen wij u naar de website 

www.judoshop.nl. 
 

Clubembleem Judokwai 
 

Wanneer een nieuw lid wordt ingeschreven, dan ontvangt de nieuwe judoka gratis het 

clubembleem van Judokwai. Het clubembleem dient op de linkermouw (boven) van het 

judopak te worden genaaid. 
 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Wat in de gymzaal na de lessen aan voorwerpen en kledingstukken blijft liggen, wordt 

door Frits Hartman in de daarvoor bestemde grijze vuilniscontainer bij de ingang van de 

sporthal gedeponeerd. Andere voorwerpen, zoals horloges, portemonnees en dergelijke 

worden door Frits in de kast van Judokwai in de sporthal bewaard. De judoka, die 

bovengenoemde attributen kwijt is, kan dat de volgende les bij Frits melden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Judomatregels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Altijd een schoon judopak aan. 

2. Zorg voor een schoon lichaam en aan de handen en voeten: korte nagels. 

3. Groeten aan het begin en het einde van de les. Dit gebeurt als volgt: De 

leerlingen zitten in “Za-Zen” (geknield) op één lijn. De judoka met de hoogste 

graad zit vooraan. Zij of hij geeft het commando tot groeten, namelijk: “Sensei-

ni-rei” (groet de leraar). Hierna groeten alle leerlingen tegelijk. 

4. Tijdens de les loopt er niemand zonder toestemming van de mat. 

5. Tijdens de les wordt er niets gegeten of gedronken. 

6. Tijdens de les wordt er niet onnodig gepraat. 

7. Tijdens de les worden er geen sieraden, horloges, haarknipjes met metalen 

onderdelen en dergelijke gedragen. 

8. Als er tijdens de les iets wordt uitgelegd, zitten de judoka´s aan de zijkant van 

de mat en letten op. 

9. De judoka´s gedragen zich sportief ten opzichte van elkaar. 

10. Voor en na de les gedraagt de judoka zich rustig en netjes in de kleedkamer. De 

judoka laat de kleedkamer heel en schoon achter. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Lidmaatschap van de Judo Bond Nederland 

 

Registratie banden 
 

 

Op de bestuursvergadering van 1 september 1986 

heeft het bestuur van Judokwai Vriezenveen besloten, 

dat na 1 januari 1987 geen officieel geldig judo-examen 

kan worden gedaan, als men geen lid van de judobond is. 

De reden hiervoor is, dat de band, die dan wordt behaald geen enkele officiële 

erkenning krijgt, wanneer men deze niet bij de judobond laat registreren. 

Daarom is het ook erg belangrijk, dat, wanneer je examen doet, dat je direct aan je 

leraar een gratis registratiekaart vraagt en deze ingevuld opstuurt naar de judobond.  

Je kunt je ook op www.jbn.nl zelf als lid aanmelden. 

Je behaalde band wordt dan officieel erkend en kan ook in je judopas worden 

bijgeschreven. Dus: niet vergeten. 
 

 

Wat houdt het lidmaatschap van de judobond in? 
 

- Je ontvangt een judopas, waar al jouw persoonlijke gegevens, banden, 

wedstrijden, enz. ingevuld (kunnen) worden. 

- Je krijgt een Nationale Sportpas. 

- Je krijgt het landelijke judoblad toegezonden. 

- Je kunt aan officiële wedstrijden deelnemen. 

- Je kunt deelnemen aan de technische dagen, clinics, enz. 

- Je kunt aan trainingskampen/vakantiekampen deelnemen. 
 

 

Wat zijn de kosten voor het lidmaatschap van de judobond? 
 

Inschrijfgeld:  

Inschrijfgeld (éénmalig) + paspoort  € 11,80 
 

Contributie (peildatum 31 december 2015): 

- Contributie onder de 7 jaar   € 15,60 

- Contributie onder de 8-11 jaar  € 28,65 

- Contributie 12- 16 jaar   € 36,85 

- Contributie 17 jaar en ouder   € 51,85 

 

Bron: www.jbn.nl 
Aanmeldingsformulieren voor de judobond zijn verkrijgbaar bij je leraar, maar je kunt 

je ook op de site van JBN aanmelden: www.jbn.nl.  
 

 

 

http://www.jbn.nl/
http://www.jbn.nl/
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Voorwaarden en opzegging van het lidmaatschap van de judobond 
 

Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap 

van de sportvereniging (bijvoorbeeld Judokwai).  

Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan het 

bondsbureau. 

Bij verlies van het paspoort kan (tegen een vergoeding) een nieuw paspoort worden 

aangevraagd. 

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk worden opgezegd voor 15 november van het 

lopende jaar door het judobondlid zelf aan het bondsbureau van de JBN. 

Opzeggen is uitsluitend mogelijk, indien de contributie voor het lopende jaar is voldaan. 

Een JBN-lid moet het lidmaatschap zelf opzeggen. 

Opzeggen kan plaats vinden door het daarvoor bestemde strookje van het betaalbewijs, 

na invulling van de gevraagde gegevens, terug te sturen naar het bondsbureau. 

Indien het strookje niet meer in het bezit is van het betreffende lid, kan ook per brief 

worden opgezegd. 

De volgende gegevens moeten in deze brief worden vermeld: naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum en het bondsnummer. 

 
Let op: 

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk worden opgezegd. 
Een lid wordt dus niet automatisch afgevoerd, indien hij of zij niet meer betaald. De 
aanmaningen blijven dan komen. 
Kijk ook op de site van de JBN, want bovenstaande regels worden soms aangepast! 
 

Adres: 

Bondsbureau van de JBN 

Postbus 7012 

3430 JA  Nieuwegein 
 

 

 

 

 
KIJK VOOR: 

 

 uitslagen en foto’s 
 

van de Vriezenveencompetitie  

op onze website: 

www.judokwai.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeugdsportfonds van de Gemeente Twenterand 
 
Algemeen 
Het gemeentebestuur is van mening dat inwoners en hun kinderen met een minimum 

inkomen of iets daarboven moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijke, sportieve en 

culturele activiteiten. Om dit mogelijk te maken en de deelname te stimuleren is er 

apart geld beschikbaar: het declaratiefonds. 

 

Wie hebben recht op een bijdrage in deze kosten? 
Mensen met een laag inkomen of een uitkering, die deelnemen aan één van de genoemde 

activiteiten kunnen een bijdrage in genoemde kosten krijgen. Om voor een vergoeding 

via het declaratiefonds in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk, dat men een 

uitkering heeft. Ook personen met een inkomen, dat iets hoger ligt dan het 

bijstandsniveau (maximaal 5%), kunnen een bijdrage aanvragen. 

 

Welke activiteiten kunnen gedeclareerd worden? 
Het moet gaan om activiteiten met een sociaal, cultureel, sportief of educatief 

karakter, die in georganiseerd verband plaatsvinden. Bijvoorbeeld: 

- Lidmaatschap of contributie van een sportvereniging of zwemabonnement. Dus 

ook het lidmaatschap van Judokwai. 

- Lidmaatschap of contributie van een toneel-, zang- of muziekvereniging. 

- Deelnamekosten van: schoolreisjes, excursies of zomerkampen. 

- Kosten van muziekles bij de muziekschool. 

- Kosten van lidmaatschap van de openbare bibliotheek (100% vergoeding). 

 

Hoe hoog is de vergoeding? 
De bijdrage van de gemeente in bovenstaande kosten is 75% (met uitzondering van het 

lidmaatschap van de openbare bibliotheek, dit is 100%).  

De actuele bedragen kunt u opvragen bij de gemeente Twenterand. 

Een gezin kan dus voor meerdere personen een bijdrage vragen, maar men moet dan wel 

aantonen, dat de kosten voor meerdere personen zijn gemaakt. 

Bij de kosten worden de bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van 

sportkleding en muziekinstrument buiten beschouwing gelaten. 

Mensen met een hoog eigen vermogen komen minder snel in aanmerking uit het 

declaratiefonds. 

 

Hoe kun je een bijdrage uit het declaratiefonds aanvragen? 
Een bijdrage via het declaratiefonds kan men bij de afdeling Sociale Zaken aanvragen. 

De aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Echter er kan slechts één keer per 

jaar een aanvraag worden ingediend, maar wel voor meerdere activiteiten. 

Voor verdere vragen over het fonds kan men bij de afdeling Sociale Zaken van de 

gemeente terecht. Telefonisch is de afdeling van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar onder 

de telefoonnummers: 557653 tot en met 557658. Ook kan men van 10.00 tot 12.00 uur 

langs komen in het gemeentehuis, afdeling Sociale Zaken. 
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De Vriezenveen Competitie van Judokwai 
 
Inleiding 
 

De judovereniging Judokwai te Vriezenveen 

organiseert ook dit jaar weer de onderlinge 

competitiewedstrijden voor het seizoen 2015-

2016. De Vriezenveencompetitie is bedoeld voor 

alle recreatieve en beginnende judoka’s van alle 

deelnemende verenigingen. Vooral het plezier in judo staat in deze competitie 

centraal. Er is reeds menig talent uit de Vriezenveencompetitie voortgekomen.  

Iedere deelnemende judoka heeft de gelegenheid om vier zaterdagen te judoën; 

3 individuele rondes en 1 teamronde. Ter afsluiting van de competitie volgt er 

nog een finaleronde, waarvan de judoka’s met de meest behaalde punten een 

uitnodiging krijgen. 

 

Indeling 

De judoka’s worden op de wedstrijddag in meerdere tijdsblokken ingedeeld. De 

tijden, waarop je je moet wegen/aanmelden, komen op jouw deelnamekaart te 

staan. Indeling gebeurt door de leraren op basis van gewicht, leeftijd, kleur 

band, talent en ervaring. 

Voor de wit- en geelbanders bepalen de leraren wie aan de competitie mag 

meedoen, voor de oranje banders en hoger mogen beginnende wedstrijdjudoka’s 

in overleg met hun leraar meedoen.  

Je gewichtsklasse wordt bepaald met behulp van de lijst van weging. Deze wordt 

opgemaakt aan de hand van de weging op de weegdagen, die per locatie 

plaatsvinden. Wel wordt op de wedstrijddag zelf het gewicht gecontroleerd. 

Wanneer je gedurende de competitie zwaarder wordt kun je, om het eerlijk te 

laten blijven, over worden geplaatst naar een volgende poule.  



 

 

 

 

Iedere wedstrijddag kun je punten verdienen. Aan het eind van de competitie 

worden de punten bij elkaar opgeteld. Vervolgens worden de judoka’s met de 

meeste punten uitgenodigd voor de finaleronde. 

De uitslagen en de uitnodigingen voor de finaleronde worden bekend gemaakt via 

de leraar en de website www.judokwai.nl + www.judopromotion.nl 

 

Het wedstrijdsecretariaat is in handen van:  

Marcel Mulder, Julius de Haasstraat 16, Vriezenveen,  

Tel. 0546 – 563775. Email: marcel@judokwai.nl 

 

 

 

 

 

http://www.judokwai.nl/
http://www.judopromotion.nl/


 

 

 

 

Het reglement 

 
1. De wedstrijden zijn persoonlijke wedstrijden bedoeld voor alle judoka´s van de 

deelnemende verenigingen. De wedstrijden zijn voor zowel jongens, als meisjes door de 

leraren te bepalen “beginnende wedstrijdjudoka´s” en “recreatieve judoka´s”.  

Voor de wit- en geelbanders bepalen de leraren, wie aan de competitie mag meedoen. 

Voor de oranjebanders en hoger mag in principe elke judoka meedoen (uiteraard wel in 

overleg met de leraar of lerares). 

2. Aan het begin van de competitie krijgen de deelnemers of deelneemsters van hun leraar 

de data en de wedstrijdbepalingen uitgereikt, waardoor misverstanden uitgesloten 

worden. 

3. De inschrijving geschiedt door voorinschrijving. Hierbij moet het volledige deelnamegeld 

van € 10,00 (voor vier wedstrijddagen) ineens voldaan worden. Dit kan middels een 

enveloppe met de gegevens en het geld of via een mailtje en een bankoverschrijving op 

IBAN-nr: NL46RABO0368825043. 

4. De deelnemers krijgen na inschrijving een inschrijfkaart, die ze elke keer bij zich moeten 

hebben. Hierop staan tevens de data, de tijd van weging/aanmelding en de plaatsen waar 

en wanneer de judoka moet judoën. 

5. De judoka’s worden in meerdere tijdsblokken ingedeeld. De tijden, die je moet 

wegen/aanmelden, komen op jouw deelnamekaart te staan. Indeling gebeurt door de 

leraren op basis van gewicht, leeftijd, kleur band+slip en ervaring. 

Voor de wit en geel banders bepalen de leraren wie aan de competitie mag meedoen, voor 

de oranje banders en hoger mogen  beginnende wedstrijdjudoka’s in overleg met hun 

leraar meedoen. Jouw gewichtsklasse wordt bepaald met behulp van de lijst van weging. 

Deze wordt opgemaakt aan de hand van de weging op de weegdagen, die per locatie 

plaatsvinden. Wel wordt op de wedstrijddag zelf het gewicht gecontroleerd. Wanneer je 

gedurende de competitie zwaarder wordt kun je, om het eerlijk te laten blijven, over 

worden gepoeld naar de volgende poel.  

6. Iedere wedstrijddag kun je punten verdienen. Aan het eind van de competitie worden de 

punten bij elkaar opgeteld. Vervolgens worden de judoka’s met de meeste punten 

uitgenodigd voor de finaleronde. 

7. De uitslagen en de uitnodigingen voor de finaleronde worden bekend gemaakt via de 

leraar en de website  www.judokwai.nl + www.judopromotion.nl. 

8. De wedstrijden vinden plaats op een zaterdag. De tijd van de weging is afhankelijk van de 

wedstrijdlocatie en kan variëren van 11.00 tot 14.00 uur. De wedstrijden beginnen, 

wanneer de poules zijn ingedeeld. De thuisspelende vereniging zorgt voor het leggen van 

de matten, volgens de mattenindeling, de benodigde attributen, enzovoorts. 

9. De poule-indeling voor meisjes en jongens wordt door de wedstrijdleiding verzorgd. De 

indeling is afhankelijk van het deelnemersaantal per wedstrijd. 

10. De gewichtsklassen worden bepaald na afsluiting van de inschrijving. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de weeglijst na de weegdagen.  

11. Armklemmen, verwurgingen en sutemi´s zijn niet toegestaan. 

12. De persoonlijke punten van alle wedstrijden worden bij elkaar opgeteld. Het systeem van 

deze puntentelling wordt door de wedstrijdleiding uitgewerkt en op papier gezet en is 

voor een iedereen ter inzage. De tussentijdse standen van de wedstrijden zijn ook te 

vinden op de websites: www.judokwai.nl en www.judopromotion.nl.  

http://www.judokwai.nl/
http://www.judopromotion.nl/
http://www.judokwai.nl/
http://www.judopromotion.nl/


 

 

 

 

13. Prijzen: Voor de persoonlijke wedstrijden is er in elke gewichtsklasse met een deelname 

van minstens 10 judoka´s aan het eind van de competitie een 1e, 2e, 3e en 4e prijs 

beschikbaar. Met een deelname van minstens 25 judoka´s is er aan het eind van de 

competitie een 1e, 2e, 3e, 4e en 5e prijs beschikbaar. Aan het eind van de competitie 

komen de poulewinnaars naar Vriezenveen. Deze judoën dan voor de prijzen, die voor hun 

gewichtsklasse beschikbaar zijn. Voor de dame met het beste resultaat, welke niet bij de 

prijswinnaars van de betreffende gewichtsklasse hoort is er een damesprijs beschikbaar. 

Wanneer er in een bepaalde gewichtsklasse slechts één dame meedoet en zij weet tot de 

eindronde door te dringen, dan komt de damesprijs in die betreffende gewichtsklasse te 

vervallen. 

14. De dames, die de damesprijs hebben gewonnen, mogen in de eindronde wel mee judoën, 

maar dat is dan zonder mededinging. Met andere woorden: de resultaten, die ze deze dag 

behalen, worden niet meegeteld. Ze hebben en ontvangen gewoon de damesprijs. 

15. Deelnemers of deelneemsters die niet op de weegdagen zijn gewogen en niet op de 

weeglijst voorkomen, worden verplicht in judobroek gewogen. 

16. Elke deelnemer of deelneemster is verplicht de kleur band te dragen, die hij of zij van 

judo bezit. 

17. Bij blessures worden de wel gespeelde wedstrijden gewoon meegeteld. De nog te spelen 

wedstrijden worden dan aan de tegenpartij als gewonnen toegekend. 

18. Iedere deelnemer of deelneemster ontvangt per wedstrijd een leuke attentie. 

19. Als een judoka denkt, dat er iets niet klopt of iets niet helemaal duidelijk is, vraag het 

dan aan je leraar. De leraar neemt dan (indien nodig) contact op met de 

wedstrijdleiding. 

20. In extreme individuele gevallen kan alleen in overleg met de leraar en de 

wedstrijdleiding worden afgeweken van indeling, wedstrijddag en graduatie of 

gewichtsklasse. De judoka doet op dat moment wel “buiten mededinging” mee. 

21. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in overleg met 

het bestuur van Judokwai. 

22. De wedstrijdleiding kan ten allen tijde de bepalingen wijzigen, als dit voor een eerlijk of 

veilig verloop van de competitie nodig is. 

 

 

 



 

 

 

 

 

De wedstrijdadressen voor de Vriezenveen Competitie 
 

Vriezenveen: 16 januari 2016  Individuele ronde 

 Sporthal "De Weemelanden", Koningsweg 20 

 

Hengelo: 6 februari 2016 Individuele ronde 

 Gymzaal Theo Thyssenschool, Jan Prinsstraat 1  

(Hengelo - Groot Driene) 
 

Hengelo: 12 maart 2016  Individuele ronde 

 Gymzaal Theo Thyssenschool, Jan Prinsstraat 1  

(Hengelo - Groot Driene) 
  

Vriezenveen:  9 april 2016  Teamwedstrijden 

 Sporthal "De Weemelanden", Koningsweg 20 

 

Vriezenveen: 28 mei 2016  Finaleronde  

 alleen voor judoka’s, die worden uitgenodigd. 

 Sporthal “De Weemelanden”, Koningsweg 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Past u maar op met wat u zegt, want mijn vriend 

heeft de witte band bij Judo”. 



 

 

 

 

Tip: 
 

Moet je ook een spreekbeurt houden op school? 

Doe het eens over JUDO. Veel informatie kun je 

vinden op www.wikipedia.nl. Je kunt dan ook je 

judopak aandoen en allerlei judospullen laten zien, 

zoals: prijzen, die je hebt gewonnen. Maar je kunt 

misschien ook (samen met een 

vriendje/vriendinnetje) een aantal worpen, die je 

hebt geleerd, voordoen.  

http://www.wikipedia.nl/


 

 

 

 

Uitdrukkingen en tekens van de scheidsrechters 
 

(voor verduidelijking kunt u kijken naar de plaatjes aan de binnenzijde van het kaft van 

het bewaarboekje) 
 

Hajime  Begin of hervat de wedstrijd (geen teken) 

Sore-made  Einde van de wedstrijd (geen teken) 

Ippon Vol punt. De wedstrijd is hiermee geëindigd. De scheidsrechter 

heft één hand hoog boven het hoofd, met de handpalm naar voren. 

Waza-ari  Bijna ippon. De scheidsrechter heft één hand, met de handpalm  

naar beneden, zijwaarts omhoog tot op schouderhoogte. 

Waza-ari  Twee waza-ari´s = ippon. De scheidsrechter geeft na elkaar de 

awasete ippon tekens behorend bij waza-ari en ippon. De wedstrijd is hiermee ook  

   geëindigd. 

Yuko Bijna waza-ari. De scheidsrechter heft één arm, met de handpalm 

naar beneden, zijwaarts omhoog in een hoek van 45 graden met zijn 

lichaam. 

Osaekomi Houdgreep. De scheidsrechter strekt de arm van het lichaam af en 

wijst naar beneden in de richting van de deelnemers, met het 

gezicht naar de deelnemers. 

Toketa Houdgreep verbroken. De scheidsrechter heft één hand, met de 

duim naar boven, naar voren en wuift daarmee snel twee of drie 

keer van rechts naar links. 

Hiki-wake Onbeslist. De scheidsrechter heft één hand hoog in de lucht, 

brengt hem voor het lichaam omlaag (met de duimzijde boven) en 

houdt hem daar een ogenblikje. 

Matte Tijdelijke stop van de wedstrijd, waarbij de deelnemers elkaar 

loslaten. De wedstrijd wordt stilgezet. De scheidsrechter heft één 

hand op schouderhoogte voorwaarts en toont de tijdwaarnemer de 

vlakke handpalm, met de vingers omhoog en de arm ongeveer 

parallel met de mat. 

Sono-mama Tijdelijke stop van de wedstrijd, waarbij de deelnemers hun positie 

niet veranderen. De wedstrijd wordt stilgezet. De scheidsrechter 

drukt gelijktijdig met beide handen op beide deelnemers. 

Yoshi Hervat de wedstrijd (na sono-mama). De scheidsrechter drukt 

gelijktijdig met beide handen op beide deelnemers. 

Hantei Indien er, na het verstrijken van de wedstrijd, op het scorebord 

geen verschil is in genoteerde resultaten, vraagt de 

hoofdscheidsrechter hiermee aan de hulpscheidsrechters, wie er 

naar hun mening als winnaar aangewezen dient te worden. De 

scheidsrechter heft één hand, met de pink naar voren hoog boven 

zijn hoofd. 

Shido 1 Straf voor lichte overtreding. De scheidsrechter wijst met 

uitgestoken vinger in de richting van de overtreder. Aan het einde 

van de wedstrijd wordt de shido 1 omgezet in een koka voor de 

andere deelnemer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shido 2 Straf voor een matige overtreding. De scheidsrechter wijst met 

een uitgestoken vinger in de richting van de overtreder. Aan het 

einde van de wedstrijd wordt de shido 2 omgezet in een yuko voor 

de andere deelnemer. 

Shido 3 Straf voor een ernstige overtreding. De scheidsrechter wijst met 

een uitgestoken vinger in de richting van de overtreder. Aan het 

einde van de wedstrijd wordt de shido 3 omgezet in een waza-ari 

voor de andere deelnemer. 

Shido 4 Straf voor een zeer ernstige overtreding. De scheidsrechter stapt 

naar voren tussen de deelnemers in, draait zich naar de overtreder 

toe en wijst hem aan. Einde van de wedstrijd. De andere deelnemer 

wordt als winnaar aangewezen. 

Sogo-gachi Samengestelde winst. Dit is een combinatie van de waza-ari van de 

ene deelnemer met de Shido 3 van de andere deelnemer. Einde van 

de wedstrijd. 

Om aan te geven, dat een techniek als ongeldig wordt beschouwd, heft de 

scheidsrechter één hand naar voren boven zijn hoofd en zwaait daarmee twee of drie 

keer van links naar rechts. 
 

Straffen bij jeugdige deelnemers: 

Tijdens de Vriezenveencompetitie worden zelden straffen uitgedeeld.  

In de meeste strafbare situaties wordt er slechts gewaarschuwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
Deze uitgave kwam tot stand dankzij onze sponsoren: 
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